XS090 Asistentská praxe – pravidla a zásady
1. Asistentské praxe se konají na klinických školách v Brně (gymnázia tř. Kpt. Jaroše,
Vídeňská, Biskupské, Řečkovice, Křenová, Slovanské nám., Klasické a španělské
gymnázium Brno-Bystrc, SPŠ stavební Kudelova, SPŠ chemická Vranovská) a
v Tišnově (gymnázium Tišnov) v podzimním i jarním semestru
2. Konání Asistentské praxe na jiné škole neţ klinické není moţné
3. Podmínky zápisu předmětu Asistentská praxe:
získání alespoň 100 kreditů ve studiu bakalářském, nebo student navazujícího mgr.
studia
studium oborů zaměřených na vzdělávání
předmět jiţ nelze zapsat po absolvování pedagogické praxe či současně
s pedagogickou praxí
4. Student si volí klinickou školu (KŠ) zápisem v Informačním systému (rozpisy témat)
5. Po potvrzení volby KŠ student kontaktuje tuto školu a osobně si domluví podrobnosti
praxe
6. Na začátku praxe student předá vedoucím učitelům praxe z jednotlivých předmětů na
KŠ povinné formuláře (Návrh na uzavření dohody o provedení práce, Protokol o
asistentské praxi). Jako podpůrné materiály jsou učitelům a studentům k dispozici
záznamy z hospitace, které jsou určeny pro vlastní potřebu a neodevzdávají se na PřF.
7. Elektronicky vyplněné Návrhy na uzavření dohody o provedení práce dodá student
ještě před zahájením praxe na Studijní oddělení děkanátu PřF MU Mgr. et Mgr. Nině
Kotkové (e-mailem, kotkovan@sci.muni.cz)
8. Během praxe student nejméně 6 týdnů vţdy 1 půlden pobývá na vybrané škole, kde
v kaţdém aprobačním předmětu (studijním oboru) absolvuje nejméně 7 hodin
náslechů a rozborů a alespoň 3 mikrovýstupy v rozsahu 10-15 minut - předvádění
experimentů, řešení úlohy, prezentace aktualit apod., anebo odučí 3 vyučovací hodiny.
Pokud student vykonává asistentskou praxi pouze z jednoho aprobačního předmětu,
musí z tohoto předmětu absolvovat nejméně 14 hodin náslechů a rozborů a
6 mikrovýstupů v rozsahu 10-15 minut nejméně v 6 vyučovacích hodinách, popř.
místo toho odučí 6 výukových hodin.
9. Během asistentské praxe se dále seznamuje s provozem školy, pedagogickou
dokumentací – osnovy, nový školský zákon, pouţívané učebnice a příručky – a
především pomáhá (asistuje) středoškolskému učiteli s přípravou pomůcek, školních
pokusů, podkladů pro výuku, opravováním písemných prací, apod. v celkovém
rozsahu nejméně 7 hodin v kaţdém aprobačním předmětu (popř. 14 hodin při
absolvování asistentské praxe pouze z jednoho předmětu)
10. Po ukončení praxe budou odevzdány ostatní povinné formuláře (Dohody o provedení
práce, Ţádosti o převod odměny na účet a Protokoly o asistentské praxi) studentem
Mgr. et Mgr. Nině Kotkové (Studijní oddělení děkanátu PřF MU)
11. Na základě Protokolů student získá zápočet z Asistentské praxe
Vedoucí učitel Asistentské praxe na PřF:
RNDr. Marta Farková, CSc. (farkova@chemi.muni.cz)

